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O Núcleo de Infraestrutura, Minas e Energia, com o 

objetivo de colaborar com o PSB e desmistificar a 

falsa e perversa noção de que a venda de 

Empresas Públicas salvará o Estado, realiza um 

trabalho de resgate histórico e com dados 

importantes para orientação das bancadas 

Estadual e Municipal.     
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Após o processo de privatizações ocorrido em 1997, a dívida do Estado com a União 

foi saltou de 9,4 bi para ± 50 bi/R$. A venda integral da CRT e de 2/3 da CEEE 

arrecadou ±3,45 bi. Ainda assim, já no Governo de Germano Rigotto, o déficit 

estrutural alcançou 2,7 bi, mesmo considerando o aumento do ICMS que rendeu 1,6 bi 

ao Tesouro Estadual. Do valor total arrecadado nas privatizações, ≤522mil foram 

utilizados para abater a dívida; 445 mil em obras rodoviárias; 253mil em empréstimo 

para a GM; 226,5 p/Ford. O saldo foi revertido para o Caixa Único. 

Para efeitos comparativos, COPEL e CEMIG, não privatizadas, investiram somente em 

2014 mais de 7bi(COPEL: 2,4bi/investimentos – 1,3bi lucro líquido; CEMIG: 

4,86bi/investimentos – 3,13bi lucro líquido). O Grupo CEEE, com o aporte de 

financiamentos internacionais (BID e AFD) e do CRC (ação judicial), projetou 

investimentos próximos a 3bi.  

Além da CEEE, CRM, SULGÁS e PROCERGS possuem interesses sinérgicos que projetam 

receita bruta superior a 12bi/2015.  O Grupo CEEE detém concessão para Transmissão 

e Geração de energia, e projeta a renovação da Distribuição, além de poder atuar na 

área de telecomunicação de altíssima velocidade (possibilidade de integração de todo o 

Estado – infovia digital). A CRM possui a maior reserva de carvão do país, e 

possibilidade de exploração das reservas de Xisto (o Estado possui as maiores reservas 

conhecidas, junto com Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás). A SULGÁS é 

detentora da concessão para venda de gás natural para todo o Estado. A PROCERGS 

possui expertise e tecnologia para transporte de dados, inclusive os estratégicos. 

Ainda, a CORSAN está presente em 320 municípios, mesmo naqueles em que o serviço 

é economicamente inviável (e não interessaria à iniciativa privada). Projeta 

investimentos de mais de 3bi para 2015. Em 2014 somou lucro líquido de 232mi. 

Com novas privatizações, o Estado deverá suportar todo o passivo das empresas 

públicas (Fundações de Previdência Privada, ex-autárquicos, passivos judiciais (no caso 

da CEEE ± 3 bi, sendo: ±1bi de fundo para garantia de pgto dos Ex-autárquicos; ± 1bi 

p/suportar as garantias nos contratos BID, AFD e BNDES; ± 1bi p/pgto do passivo com 

a Fund. CEEE), etc. Além disso, o Estado terá aumento no desemprego, redução na 

arrecadação (transferência de postos de trabalho para outros Estados), como já ocorreu 

quando do processo de privatização de 1997. 

O PSB deve aceitar o chamado da sociedade para discutir o Estado desejado por todos, 

mas precisa rejeitar de forma clara o maniqueísmo da tese ESTADO X PRIVADO, pois os 
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mesmos agentes que exige a total desestatização não raro são aqueles que se 

beneficiam de incentivos fiscais, empréstimos subsidiados ou mesmo da incapacidade 

– em especial estrutural, de cobrança dos créditos do Estado; de outro modo, 

rejeitamos o Estado pelo Estado, quando a estrutura pública deixa de atender aos 

interesses da coletividade. 

A alienação de patrimônio público, sem esse enfrentamento, não resolve os problemas 

de caixa do Estado, e ainda retira possíveis fontes de receita extraordinária. Conhecer a 

história nos permite reconhecer os erros passados e a não repeti-los. Sob o 

fundamento da incapacidade gerencial (política e não técnica), o Rio Grande do Sul (e o 

Brasil), já se desfez de importantes estruturas que poderiam ser fonte de receita, e os 

recursos auferidos nas privatizações não deixaram qualquer legado na recuperação da 

capacidade do Estado. 

O aumento da carga tributária, bem como a ampliação do percentual de saque do 

fundo do Judiciário, são ações necessárias para dar fôlego ao Estado na implementação 

das ações estruturais apontadas. Mas as medidas devem ser emergenciais e por prazo 

determinado. 

Por outro lado, as alterações no Art. 22 da Constituição Estadual criam ambiente de 

desestruturação dos os agentes públicos, o que acaba por induzir a um efeito 

psicológico de desanimo e desalento. O Governo potencializa ações de resistência e 

inconformismo, quando deveria buscar apoio e unicidade. 

Propõe-se igualmente que o Partido apresente projeto de regulamentação da Gestão 

Pública, instituindo modelos de boas práticas gerenciais e governança corporativa, com 

o que propondo reduzir grandemente a influências político-partidárias nas empresas 

públicas, que devem servir ao Estado e não a um Governo. 

  

 


